
                                                                                       

Ціни на послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу в рамках 

реалізації Пілотного проекту  на базі КП «Благоустрій» 

 

Назва пакету 

послуг 

Платні послуги 

відділу ДРАЦС 

Держ.мито, грн. Платні послуги 

КП “Благоустрій” 

з організації 

проведення 

державної 

реєстрації шлюбу 

 

Загальна вартість 

послуги* для 

заявників, грн. 

Пакет послуг 

“Ультра лайт-

МБК” 

1876,00 0,85 543,40 

 

2420,25 

Пакет послуг 

“Ультра лайт-

понеділок-МБК” 

2412,00 0,85 666,90 

 

3079,75 

Пакет послуг “ 

Ультра лайт-

суботній-МБК ” 

1876,00 0,85 831,60 

 

2708,45 

Пакет послуг 

“Ультра лайт-

св’ятковий- 

МБК” 

2412,00 0,85 831,60 

 

 

3244,45 

 

Пакет послуг 

“Ультра лайт” 

1876,00 0,85 299,90 

 

2176,75 

Пакет послуг 

“Ультра лайт- 

суботній” 

1876,00 0,85 532,80 2409,65 

Пакет послуг 

“Ультра лайт- 

понеділок” 

2412,00 0,85 299,90 

 

2712,75 

Пакет послуг 

“Ультра лайт- 

св’ятковий” 

2412,00 0,85 532,80 

 

2945,65 



 

Пакет послуг 

“Базовий” 

1876,00 0,85 1373,68 

 

3250,53 

Пакет послуг 

“Експрес” 

1876,00 0,85 1766,91 

 

3643,76 

Пакет послуг 

“Урочистий” 

1876,00 0,85 5141,91 

 

7018,76 

Пакет послуг 

“Святковий” 

2412,00 0,85 6829,41 

 

9242,26 

Пакет послуг 

“Суботній” 

1876,00 0,85 6829,41 

 

8706,26 

 

1. Пакет послуг «Ультра лайт-МБК» : 

 • Подача заяви не менше ніж за 24 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: Міський будинок культури м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 

 • Тариф доступний для одруження з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 

 

2. Пакет послуг «Ультра лайт-понеділок-МБК» : 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: Міський будинок культури м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 

 • Тариф доступний для одруження по понеділках з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 

 

3. Пакет послуг «Ультра лайт-суботній-МБК ”» : 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: Міський будинок культури м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 

 • Тариф доступний для одруження по суботах з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 

 



4. Пакет послуг «Ультра лайт-св’ятковий- МБК » : 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: Міський будинок культури м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 

 • Тариф доступний для одруження по неділях і святкових днях з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 

 

5. Пакет послуг «Ультра лайт» : 

 • Подачу заяви та сплачених квитанцій в день реєстрації шлюбу до 11 години 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: КП «Благоустрій» м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16 

 • Тариф доступний для одруження з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 2 особи 

 

6. Пакет послуг «Ультра лайт- понеділок » 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Церемонія за участю гостей (до 60 хв) 

 • Свідоцтво про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: КП ”Благоустрій” 

 • Музичний супровід (акустика) 

• Тариф доступний для одруження у понеділок  з 12:00 до 17:00 

• Максимальна кількість запрошених гостей-10 осіб 

*Максимальна кількість запрошених гостей - це кількість запрошених на весілля гостей, які 

можуть вільно розміститися у залі для реєстрації шлюбу, зважаючи на лімітовану площу 

приміщення зали. У разі необхідності запрошення більшої кількості гостей Заявники можуть 

обрати іншу локацію за окремо розрахованою вартістю та зважаючи на кількість запрошених. 

За обраним пакетом послуг претензії щодо обмеженості приміщення та незручності для 

гостей не приймаються 

 

7. Пакет послуг «Ультра лайт-св’ятковий» 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Церемонія за участю гостей (до 60 хв) 

 • Свідоцтво про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: КП ”Благоустрій” 



 • Музичний супровід (акустика) 

• Тариф доступний для одруження у неділю та св’яткові дні з 12:00 до 17:00 

• Максимальна кількість запрошених гостей-10 осіб 

*Максимальна кількість запрошених гостей - це кількість запрошених на весілля гостей, які 

можуть вільно розміститися у залі для реєстрації шлюбу, зважаючи на лімітовану площу 

приміщення зали. У разі необхідності запрошення більшої кількості гостей Заявники можуть 

обрати іншу локацію за окремо розрахованою вартістю та зважаючи на кількість запрошених. 

За обраним пакетом послуг претензії щодо обмеженості приміщення та незручності для 

гостей не приймаються 

 

8. Пакет послуг «Ультра лайт-суботній» 

 • Подача заяви не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Доставка фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

 • Церемонія за участю гостей (до 60 хв) 

 • Свідоцтво про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: КП ”Благоустрій” 

 • Музичний супровід (акустика) 

• Тариф доступний для одруження у суботу з 12:00 до 17:00 

• Максимальна кількість запрошених гостей-10 осіб 

*Максимальна кількість запрошених гостей - це кількість запрошених на весілля гостей, які 

можуть вільно розміститися у залі для реєстрації шлюбу, зважаючи на лімітовану площу 

приміщення зали. У разі необхідності запрошення більшої кількості гостей Заявники можуть 

обрати іншу локацію за окремо розрахованою вартістю та зважаючи на кількість запрошених. 

За обраним пакетом послуг претензії щодо обмеженості приміщення та незручності для 

гостей не приймаються 

9. Пакет послуг «Базовий» : 

 • Подачу заяви та сплачених квитанцій  не менше ніж за 24 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

• Доставку фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС (без церемонії) 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: ТГК «Бреч», 2-й поверх «GOLDEN PALM» 

 • Тариф доступний для одруження з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 

 

10. Пакет послуг «Експрес» : 

 • Подачу заяви та сплачених квитанцій  в день реєстрації шлюбу до 11 години 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

• Доставку фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Офіційна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС (без церемонії) 

 • Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

 • Місце проведення реєстрації: ТГК «Бреч», 2-й поверх «GOLDEN PALM» 

 • Тариф доступний для одруження з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 



 

11. Пакет послуг «Урочистий» : 

 • Подачу заяви та сплачених квитанцій  не менше ніж за 24 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

• Доставку фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Урочисту реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС  

• Церемонію за участю гостей (до 30хв.) 

• Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

• Музичний супровід (акустика) 

• Прокат святкового реквізиту: подушечка для обручок, бокали для шампанського (2шт. для 

молодят) 

• Святкове оформлення зали (арка, оформлена штучними квітами, квіти вазони), стіл для 

реєстрації, оформлений скатертиною та композицією (квіти штучні), декороване 

канцелярське приладдя) у тому числі адаптація декору з урахуванням побажань замовника. 

• Місце проведення реєстрації: ТГК «Бреч», 2-й поверх «GOLDEN PALM» 

 • Тариф доступний для одруження з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 50 осіб 

 

12. Пакет послуг «Суботній» : 

 • Подачу заяви та сплачених квитанцій  не менше ніж за 24 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

• Доставку фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Урочисту реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС  

• Церемонію за участю гостей (до 60хв.) 

• Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

• Музичний супровід (акустика) 

• Прокат святкового реквізиту: подушечка для обручок, бокали для шампанського (2шт. для 

молодят) 

• Святкове оформлення зали (арка, оформлена штучними квітами, квіти вазони), стіл для 

реєстрації, оформлений скатертиною та композицією (квіти штучні), декороване 

канцелярське приладдя) у тому числі адаптація декору з урахуванням побажань замовника. 

• Місце проведення реєстрації: ТГК «Бреч», 2-й поверх «GOLDEN PALM» 

 • Тариф доступний для одруження у суботу з 11.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 60 осіб 

 

13. Пакет послуг «Святковий» : 

 • Подачу заяви та сплачених квитанцій  не менше ніж за 72 години до реєстрації шлюбу 

 • Копіювання та сканування поданих Заявниками документів 

 • Передання пакету документів фахівцям відділу ДРАЦС для опрацювання 

 • Складення заяви про державну реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС 

• Доставку фахівця відділу ДРАЦС для проведення реєстрації шлюбу 

 • Урочисту реєстрацію шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС  

• Церемонію за участю гостей (до 60хв.) 

• Свідоцтва про шлюб встановленого зразка 

• Музичний супровід (акустика) 

• Прокат святкового реквізиту: подушечка для обручок, бокали для шампанського (2шт. для 

молодят) 

• Святкове оформлення зали (арка, оформлена штучними квітами, квіти вазони), стіл для 



реєстрації, оформлений скатертиною та композицією (квіти штучні), декороване 

канцелярське приладдя) у тому числі адаптація декору з урахуванням побажань замовника. 

• Місце проведення реєстрації: ТГК «Бреч», 2-й поверх «GOLDEN PALM» 

 • Тариф доступний для одруження у неділю, понеділок та святкові дні з 12.00 до 17.00 

    Максимальна кількість запрошених гостей – 60 осіб 
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